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МАГІЧНА КРАМНИЧКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подарунковий сертифікат від відьма-
бару, який включає в себе два коктейля 
на вибір та сеанс Таро у ворожки - 666 грн 
 

 

 

Футболки для справжніх відьом- 470 грн 
 

Авторські колоди карт 
майстрині-чарівниці 

Альони Райдо 650-800 грн 
 

 

 

Сувенірна пляшки 
Булгаківки 

за рецептом Майстра 
0,5л – 300грн, 0,75л-400грн 

 

 

Набір Нареченої 350 грн 
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МАГІЧНА КУХНЯ ВІДЬМА-БАРУ 
                                                    

“ВАША КОХАНА - ВІДЬМА, ЯКЩО... 

... 90%  З ТОГО, ЩО ВОНА ГОТУЄ НЕ МАЄ ЖОДНОГО СТОСУНКУ ДО ЇЖІ” 

 

Відьма-бар «Лиса Гора» - це не ресторан! Але, й більше ніж 
просто бар. Це місце сили!  

Київ здавна славився, як столиця віри і відьом. Києвиць (так ще 
називали чаклунок) тут в усі часи шанували і ніколи не 
спалювали, єдине обмеження – їм не дозволяли проводити 
збори у межах міста. 

Ми вирішили виправити історичну несправедливість і нарешті 
створити місце в Києві, де відьмочки та відьмаки зможуть 
легально проводити свої шабаші та збори, місце, де магію 
можна не тільки побачити чи застосувати, але й спробувати на 
смак  

Авторська кухня відьма-бару – це суміш традиційних 
української та європейської кухонь у поєднанні із потаємними 
рецептами відьом з усього світу. На нашій кухні ми ворожимо 
на насінні, спеціях та травах, заговорюємо наші страви на 
достаток та добро, а головне – готуємо лише з чистими 
помислами та відкритим серцем.  

Навіть якщо ви не вірите у магію, то, принаймні, оціните 
користь наших рецептів для вашого здоров'я, адже вони 
сповнені вітамінів, корисних елементів і добрих думок. 

Смачної вам магії ;) 

 

 



3 
 

МАГІЯ ЗАМОВЛЯНЬ 
 
Тапаси ворожки ХІТ-ПРОДАЖУ                    200 гр                          140 грн 

Пентакль тапасів: з козячим сиром, селерою та морквою; з 
горгонзолою та заговореними на любов сливами; з хамоном та 
перепелиним яйцем; з телятиною, маринованою з базиліком та 
помідором чері; з моцарелою, томатом та зеленим соусом.  

 

Тапаси відунаVEG                                          200 гр                                   120 грн 

Пентакль тапасів: з грейпфрутовим конфітюром та насінням гарбуза; з 
авокадо та травами; з маринованими грибами та часником, з печеним 
баклажаном та конопляним насінням, з пікантною овочевою сальсою 
та перцем чілі.  
 

Печінковий паштет                            (120/80/30)                          130 грн 

З фігою та цибулевим конфітюром 

Фіга, або інжир завжди використовувалась в магії, як символ мішечка з 
багатством, а цибуля має вікову репутацію борця з нечистою силою. 
Тож ми додали ці два магічні інгредієнти, аби ви змогли не тільки 
насолодитися ніжним курячим печінковим паштетом, але й привабити 
у своє життя достаток. 

 

Хлібна корзина     200 гр                              60 грн 

З зеленим маслом та вогняною аджикою 

Наші прадіди шанували хліб як символ Сонця, а отже самого життя. Ми 
відібрали для вас 4 рецепти хліба, що символізують магію української 
землі: гречаний багет, сірий хліб з насінням та висівками, чорний хліба 
та  білий з в’яленими томатами. Їх ми подаємо в корзинці з зеленим 
трав’яним маслом та пекельною аджикою за авторським рецептом. 

 

Магічне сальце 250 гр                             100 грн 

(асорті з сальця з хріном та чорним хлібом) 
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НАБОРИ ХОЛОДНИХ ПІДНОШЕНЬ 
 

М’ясний сет «Дари духів»          300 гр                  350 грн 

(Прошутто, качаторе, хамон, в’ялене м’ясо, бастурма, конфітюр) 

М’ясні страви сприймалися нашими прадідами, як магічні, ритуальні. 
Така трапеза була водночас жертовною для духів. Тож перш ніж 
насолодитися цією закускою, подумки запросіть духів до столу, а 
натомість попросіть їхнього захисту. 
 

Рибний сет «Дари моря»                         300 гр             390 грн 

(Ікра щуки, ікра тріски, ікра мойви, лосось слабосолений, масляна)   

У давнину наші прадіди приносили в жертву не тільки тварин, але й 
рибу. Ворожіння по рибі або ікрі було досить популярним у 
слов’янських відунь. За ним можна було дізнатись про майбутнє. 

                                            

Сирний сет «Кров з молоком»        300 гр                    330 грн 

(горгонзола, брі, пармезан, сир з травами, козячий сир, м’ята, 
конфітюр, горіхи та насіння) 

Перш ніж стати їжею для людей, молоко було їжею для богів. Молочні 
продукти вважалися символами життя, їх підносили Богині-матері, аби 
просити благословення та сили. Зокрема, і сир завжди вважався 
магічною їжею. Він водночас збуджував любов і ненависть, а тому, 
активно застосовувався у ритуалах Вікканської магії.  

 

Традиційний сет «Самобранка» 500 гр                  350 грн 

(Сало, в’ялене м’ясо, оселедець, філе куряче в кунжутному клярі, 
соління асорті, зелень та трави) 

Традиція багатого українського столу походить від набагато старішої 
язичницької традиції підношень духам Роду. Наші прадіди вірили: 
яким буде стіл до свята, таким і весь рік буде. А тому  прагнули зробити 
його багатим та різноманітним.  
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САЛАТИ 
МАГІЯ НАСІННЯ  

 

Теплий салат з жертовною телятиною ХІТ-ПРОДАЖУ 

та кунжутом                                                                  250 гр                 170 грн 
(Смажені телятина з болгарським перцем, мікс-салатів, томат-чері, пармезан та кунжут, 
заправляємо кунжутною олією, соєвим соусом та бальзаміком)  
Кунжут наділений особливою магією. Він відкриває потаємні двері та думки. А ще приносить достаток! 
Якщо наповнити глечик кунжутом і на період зростаючого місяця залишити його відчиненим, то в дім 
прийде багатство. 

 

Кручений салат з червоною рибоюта насінням льону ХІТ-ПРОДАЖУ                               
                250 гр                 170 грн 
(Слабосолений лосось, перепелине яйце, мікс салату, помідор чері, пармезан, хлібці та насіння 
льону; заправляємо лимоном, бальзаміком та оливковою олією )  
Льон – одна із найстаріших окультурених рослин на планеті. Ще з часів фараонів жриці та знахарки 
використовували його у різних цілях: чаклували на вдале заміжжя, готували зілля для краси та 
молодості, зміцнювали чоловічу силу, проклинали ворогів та захищались від чарів.       

 

Салат «Золота рибка» 

                    250 гр               150 грн 
(Зі смаженим лососем, крем-сиром та авокадо, приправлений чебрецем)                               
Наші прадіди слов’яни називали лосось рибою багачів і вірили: хто часто їсть червону рибу, той не 
лише швидко збагатіє, але й зможе зберегти достаток для нащадків. Приправлений чебрецем лосось 
привертає у оселю багатство та щастя. Маги використовують чебрець в любовних заклинаннях, 
обкурюють їм приміщення для очищення від важкої аури і для вигнання всього поганого, включаючи 
хвороби і накопичені образи 

 

Чудодійний салат з куркою та насінням чіа  
                                                      250 гр              150 грн 
(Руккола з печеним курячим філе, консервованими ананасоми, пармезаном, хрусткими грінками, 
насінням чіа та соусом бешамель)                               
Чіа – насіння іспанської шавлії, або священне насіння ацтеків. Древні цивілізації вірили, що це насіння 
має надприродні власнитовості і використовували його в медицині та магії. Саме слово “Чіа” з мови 
Майя перекладається, як “Сила”.   

 

Салат «Відьмин клунок» VEG                                   250 гр                 150 грн 
(з в’яленими томатами, сиром горгонзола, печеним баклажаном та гарбузовим насінням)                               
Баклажан вважається чудодійним, здатним продовжувати молодість та підсилювати духовне начало. 
Це особливий салат для тих, хто на шляху до вічної молодості! 

  

Салат «Безсмертя»                                                      250 гр                   140 грн 
(Свіжий салат з помідорів, огірків, перцю болгарського, маслин, листя салату, цибулі та  сиру 
фета з додаванням кунжуту)       
Кунжуту здавна приписували магічні властивості, а вино з його насіння пили самі боги. Насіння кунжуту 
дарує молодість жінкам та зміцнює чоловічу силу.  Ми відкриємо таємницю - кунжут входив до складу 
навіть знаменитого еліксиру безсмертя!                    
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МАГІЧНА ОГОРОДИНА 
ОВОЧЕВІ ОБРЯДОВІ СТРАВИ  

 

Грошовита овочева нарізка  
з магічною заправкою                             250 гр                      125 грн 
За старовинним обрядовим рецептом потужної грошової страви, ми приправили нарізку зі свіжих 
помідорів, огірків і болгарського перцю, сумішшю кропу, базиліку, насіння льону та щіпки кориці. 
Такий, на перший погляд простий рецепт, неодмінно привабить у ваше життя багатство: духовне та 
матеріальне. 

 
Овочі з пекла                                             250 гр                     125 грн 
(печені сезонні овочі та гриби подаємо з чорною сіллю) 
Правдива магія часто криється у банальних речах. Наприклад, звичайнісінькі овочі в умілих руках 
легко перетворюються на потужний магічний інструмент. Помідор – приваблює любов, баклажан – 
підсилює духовне начало, болгарський перець – відновлює сили, гриби – стимулюють сексуальність.  

          
Чарівні соління               250 гр                     100 грн 
(асорті соління) 
Сіль та вода – два надпотужних магічних інструменти, здатні кардинально вплинути на енергетику 
будь-якої огородини. Під їх дією, звичайні огірки отримують силу сприяти кар’єрному зростанню, 
помідори – приваблювати гроші, а звичайна квашена капуста – стає супер стимулятором 
сексуальності. 

ВАРИВО 
ПЕРШІ СТРАВИ 

 

Зелений борщ ХІТ-ПРОДАЖУ                                300 мл               100 грн 
З телятиною та кропивою 
Зварений за старим сімейним рецептом, що передавався із покоління в покоління, заговорений на 
зміцнення здоров’я та захисту від чорного ока. Наші прадіди називали кропиву – Одолень-травою, і 
вірили, що навіть одна тарілка такого борщу гарантує захист від хвороб та злих духів на цілий рік.  

 

Крем-суп “Любовний”                                    300 мл               110 грн 
З лососем, овочами та вершками  

З прадавніх часів знахарки на всіх континентах широко застосовували заговори при приготуванні 
супів, і недарма з’явилась приказка, що шлях до чоловічого серця лежить через його шлунок. Чим 
більше інгредієнтів, що кладе господиня до супу, проговорюючи любовні шепітки - тим міцніше 
прив’язка. Відтепер, відчуваючи смак інгредієнтів чоловік згадуватиме саме ту жінку. У наш суп для 
різноманіття ми додали до рибної юшки моркву, кабачок, цибулю, картопельку, перець, вершки, 
лосось та заговорені трави. 

 

Пряний овочевий бульонVEG                       300 мл                 80 грн 
З рогатим коренем   
Імбир, або як його зовуть шамани – «рогатий корінь», то мабуть найкорисніший корінь на планеті. Він 
і багатство приносить, і в любовній магії допомагає, і чи навіть від любої недуги лікує. На його основі 
ми зварили для вас легкий вегетаріанський бульон, що очищує карму, стимулює енергетичні потоки, 
та допомагає відьмочкам берегти струнку фігуру.  
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МАГІЯ НАМІРІВ 
ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ 

 

Курячі гризлики ХІТ-ПРОДАЖУ                                 (120/50)          110 грн 

Нагетси в кунжуті з медовим соусом 

Саме слово “мед” перекладається як “чари”, або “те в чому магія”. З прадавніх 
часів до нас дійшли магічні рецепти використання цього дарунку небес у всіх 
традиціях та релігіях. Його надзвичайно тонка та дієва магія уособлює в собі 
поєднання енергій землі та сонця. Мед може зберігатися тисячоліттями, не 
втрачаючи корисних властивостей, а тому надзвичайно ефективний у магії 
довголіття. 

 

Серце каменю                                                    200 гр            170 грн 

Гарячий камамбер зі смородиновим серцем 

Гаряче тягуче смородиново-базилікове серце ми заховали у шматок 
обсмаженого сиру з білою благородною пліснявою. Ця надзвичайно смачна та 
витончена страва символізує живу магію природи. Сир, їжа богинь, наповнює 
тіло блаженством, а смородиновий конфітюр – додає сміливості та звільняє від 
комплексів. 

 

Чоловіча вірність                                              150 гр           120 грн 

Бичачі яйця з цибулею 

Відьми завжди знали, як використати силу тварин собі на користь, нерідко 
перекидалися на кішок, часто запозичували таланти у хижаків. Бичачі семінники 
служили в ритуалах любовної магії, для приворотів, лікування або наповнення 
чоловічою силою. Перш ніж пригостити чоловіка цією стравою, прочитайте 
наговір: “Знемога у землю піде, радість та любов її місце займе, силу бичка – для 
мужичка. Амінь” Така не хитра магія гарантуватиме вірність вашого партнера, а 
ще насичене подружнє життя ;) 
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КАРТОПЛЯНА МАГІЯ 
Як не дивно, але надзвичайно потужними магічними інструментами часто 
виявляються банальні продукти. Наприклад, овочі, які ми щодня вживаємо в 
їжу. Хто б міг подумати, що звичайнісінька картопля має неабияку здатність 
поглинати та утримувати енергію. Вона допомагає наповнити дім 
стабільністю, захистити його від поганої енергії та очистити від скверни. 
Саме з цією метою ми підібрали для вас наші картопляно-магічні обрядові 
страви. 

Деруни з кропивою ХІТ-ПРОДАЖУ            (200/50)           100 грн               

Ця пекуча трава здатна боронити від будь-якої злої магії. Кажуть, від порчі на 
кропиві може захистити тільки кропива. Одолень-трава, як її ще називають, 
здатна принадити в життя любов та достаток, захистити від порчі та вроку, а ще 
зміцнити здоров’я. В наших рецептах ми використовуємо тільки дорослу 
кропиву зібрану на молодий місяць. 

 

Червоні деруни                                (200/50)          100 грн 

з базиліком та тібетською масалою 

Базилік, або трава відьом має здатність наповнювати нас позитивною енергією. 
Вона укріплює сім’ї, лікує безпліддя, допомагає позбутися дурної карми. Базилік 
підсилює сексуальну енергію, здібності до ясновидінь та магії. Цю рослину 
вважають талісманом сімейного благополуччя.  

 

Відьомська картопелька*                             200 гр             100 грн 

З насінням коноплі 

Коноплю здавна шанували та побоювалися, як містичну і навіть потойбічну 
рослину. Сіяти її дозволялося лише в абсолютній тиші і босоніж. Слов’янські 
відьми знали, це дрібненьке насіннячко приховує в собі потужну магію 
плодючості та достатку. Не дарма ж молодят наші предки посипали саме 
насінням коноплі.  

Для відьмочок західної традиції ми запропонуємо страву а ля «French Fries». 

 

Картопля фрі                                               200 гр             90 грн 
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КОЛЬОРОВА МАГІЯ  

ЧАРІВНІ ВАРЕНИКИ 
Колір - це більше ніж просто характеристика простору, колір має 
силу змінювати простір і нас у ньому. Відьмочки з різних куточків 
світу завжди знали про цю особливість, а тому уміло 
використовували магію кольорів у своїх обрядах.  

 

«Дракончині вареники»          200/50 гр        180 грн 

Червоні вареники з яловичиною та овочами 

Червоний – це пристрасть, любов, біль, жага до перемоги. Колір прагнень та 
звершень. Колір емоцій та невичерпної енергії. Найтепліший із кольорів 
символізує південь, його використовували переважно в любовній магії. 

 

«Мавчині вареники»            200/50 гр            180 грн 

Зелені вареники зі шпинатом та лососем  

Зелений – колір впевненості та розвитку. Наділяє охайністю та стабільністю, 
допомагає в лікувальній магії, приваблює багатство та плодючість. Його сторона 
світу – захід. 

 

«Шаманські вареники» ХІТ-ПРОДАЖУ         200/50 гр             180 грн 

Чорні вареники з чорнилами каракатиці та рікоттою 

Чорний належить всім, і водночас, не належить жодній планеті, символізує усе 
загадкове, незбагненне і не пізнане. В магії застосовується для зупинки процесів, 
захисту від злих чар. Колір першопочатку в нашій системі уособлює схід. 

   

 «Бабаєві вареники»           200/50 гр             180 грн 

Жовті вареники з капустою, куркумою, трюфельним маслом та смаженими 
часниковими побігами 

Жовтий – символ півночі, це колір тепла та творчості. Активізує потенціал 
креативності, роботу мозку і знімає втому.  В магії застосовується для 
покращення матеріального благополуччя та укріплення сім’ї. 
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ТОТЕМНА МАГІЯ 
М'ЯСЦЕ 

«Молот Тора» ХІТ-ПРОДАЖУ                (180/50/150)                 300 грн 

Міньйон з телячої вирізки з обліпиховим соусом та печеною картоплею 

Тваринний білок – це концентрат живої тваринної енергії, яку ми отримуємо 
фактично без втрат. А тому плоть тварин здавна використовувалася в магії для 
отримання сили та надможливостей. Коли м’ясо піддається вогню, воно 
автоматично стає жертвою духам, а розділивши з ними трапезу, можна й про 
допомогу попросити. Зокрема телятина – чудово підходить для замовлянь на 
кар’єрне зростання. 

 

Курячий стейк Вуду                   (180/50/100)                       170 грн 

З винно-малиновим соусом та овочевим салатом 

Курятина – невід’ємний атрибут сільської магії. З лапок – роблять обереги, за 
допомогою яєць – знімають вроки та страхи, за допомогою м’яса – наводять 
порчі та привороти. Курка або півень – культова птиця в магії Вуду, вона незмінно 
присутня у всіх ритуалах. Ідеально підходить для любовної магії та приворотів. 

     

Рубані індичі котлетки                        220 гр                   190 грн 

З моцарелою всередині та печеними овочами на гарнір 

Індичку пов’язують з стародавнім культом поклоніння Матері-землі у 
індіанських племен. Шамани корінних американців називали її земним орлом, 
та шанували як тотемне створіння, здатне розкрити приховану мудрість і таємні 
знання. Саме індичка символізувала багатий врожай та благополуччя.     

 

Свинина «Салем» вогняний                 220 гр                   230 грн 

З грибами та цибулею 

З розуміння магії м’ясо несе у собі не лише життєві сили накопичені твариною за 
життя, але й енергію її смерті, що може бути трансформована у новий початок. 
Чим важче м’ясо, тим складніші ритуали на ньому можна проводити. Так, 
наприклад, свинина прекрасно підходить для замовлянь на нові бізнес-проекти 
та матеріальний достаток. 
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ТОТЕМНА МАГІЯ 

РИБКА 
 

Скумбрія ХІТ-ПРОДАЖУ                                     (200/50)                 190 грн 

З яблуком та апельсиновим соусом  

Чи но не в усіх релігіях та окультних школах світу присутній образ божественної 
риби, як символ першоджерела життя та духовного  зростання. Вважається, що 
риба допомагає досягнути гармонії в житті. Зокрема, і риба, як основна страва. А 
ще це дієвий атрибут магії, що допоможе не тільки свідомість розкрити, але й 
багатство та добробут наворожити. 

 

Чорний лосось                                        (220/60)                   320 грн 

З китайським рисом  

Лосось – священна риба вікінгів, активно застосовувалась в скандинавській магії, 
як символ багатства та достатку. Власне, і наші прадіди слов’яни називали її 
рибою багачів, вірили: хто часто їсть червону рибу, той не лише швидко збагатіє, 
але й зможе зберегти достаток для нащадків. Також ця рибка чудово підійде для 
замовляння на кохання. 

 

Дорадо                                                          350 гр                 310 грн 

З печеним часником 

Дорадо, або морський карась – саме ця рибка стала праобразом легендарної 
золотої рибки. Її ніжне біле м’ясо не тільки смачне, але й сповнене тонкої енергії 
насолоди. Саме те, що потрібно для здійснення найзаповітніших мрій, головне - 
щоб мріялось щиро.  
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БРАТЧИНА 

СУПЕР-СЕТИ ДЛЯ КОМПАНІЙ 

Братчина – це старовинний слов’янськи ритуал багатого застілля, який 
збирався у складчину і був одночасно ритуалом жертвоприношення 
духам та богам. Таке застілля для наших предків було символом та 
передвісником життя в достатку та злагоді, символом Раю. На 
братчину не запрошували, а їжу обов’язково готували на вогні, бо саме 
слово “жертва” походить від “жрети”, тобто горіти.   

 

 

Супер-сет «Вальхалла»                              1000 гр           777 грн 

Молочне теля, індичка, свиний ошийок, куряча грудка, печені овочі та 
картопля                     
Вальхалла, у скандинавській магії – це чертоги богів, де вічно пирують та 
насолоджуються вічним життям великі воїни. Таке нескінченно багате застілля – 
нагорода для найдостойніших та найхоробріших. 

 

Супер-сет «Перунова Братчина»             1000 гр           666 грн 

Три види баварських сосисок, смажений камамбер, печені овочі та гриби                     
Братчини на честь Перуна наші предки влаштовували влітку перед початком 
збором урожаю. Вважалося, чим багатшим буде ритуальний стіл – тим кращим 
урожай, усі присутні зобов’язані були наїдатися та напиватися що є сили, аби 
задобрити бога Грому.  
 

 «Ритуальна плоть»              1000 гр               555 грн 

Сет зі свинячої рульки з печеною картоплею та соліннями                     
Ця страва найкраще смакуватиме тим, хто розпочинає новий бізнес-проект або 
хоче покращити матеріальний стан, адже  у магії м’ясо несе у собі не лише 
життєві сили накопичені твариною за життя, але й енергію її смерті, що може 
бути трансформована у новий початок. Чим важче м’ясо, тим складніші ритуали 
на ньому можна проводити. 
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СМАКОЛИКИ ДОМОВОГО 

ДЕСЕРТИ 

- Ти їж як мужик. За моїми розрахунками, ти маєш важити 150 кілограм, але 
в тебе в три рази менше. В чому секрет? 

- Високий рівень метаболізму, інтенсивна робота нейронів, постійні викиди 
адреналіну в кров, ну і, зрозуміло, прискорений цикл Кребса. 

- Відьма? 

- Відьма. 

 

Фісташковий тарт                          120 гр                    110  грн 

(Фісташки, мигдаль, вершково-шоколадний крем з Амаретто) 

Торт «Шоколадний геній»                    120 гр               90 грн 

(Бананове пюре, шоколад, фундук та апельсинова цедра)  

Десерт «Шабаш»                      120 гр      110 грн 

(Чизкейк шоколадний) 

Асорті фруктів                               200 гр        80 грн 

(Яблуко, апельсин) 

ЛЮТЕ МОРОЗИВО 

ЛЮТЕ МОРОЗИВО:  

Люте морозиво “Малина-чілі”             100 гр        70 грн 

Лютий сорбет “МАНГО”                              100 гр                70 грн 

Лютий сорбет “ЛИМОН”                              100 гр        70 грн 

Лютий сорбет “АПЕЛЬСИН”                     100 гр        70 грн 

Люте морозиво “Тірамісу”                     100 гр        70 грн 

Морозиво «Фісташкове»                100 гр        50 грн 

Морозиво «Пломбір»                 100 гр        50 грн 
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ЛЕГЕНДАРНЕ КИЇВСЬКЕ СУХЕ ВАРЕННЯ 

 Улюблені ласощі імператриці та найпопулярніший десерт 
європейської знаті – його історія окутана легендами. У 1777 
році Катерина ІІ видала навіть спеціальний указ про поставки 
Київського сухого варення до її столу. А вельможі старого 
світу вставали в чергу аби замовити київський делікатес хоча 
б на весілля своїх спадкоємців. 

Рецепт цього корисного десерту довго вважався втраченим, 
але насправді він чекав свого часу в приватних колекціях 
дореволюційних книг. І ось нарешті повернувся до столу, аби 
дати змогу кожній із нас відчути себе імператрицею… 

      

Цукати з гарбуза                    30 гр                          45 грн 

Цукати з ревеню                                              30 гр                          45 грн  

Цукати з лимонної айви                                     30 гр                          45 грн 

Цукати з цедри апельсину                           30 гр                          45 грн 

Цукати з цедри лимону                                    30 гр                          45 грн 

Асорті Київського сухого варення                  100 гр                     100 грн 
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ЧАЇ КОНОТОПСЬКОЇ ВІДЬМИ 
1.  ЧАР-ЗІЛЛЯ МОЛЬФАРКИ                           400 мл            60 грн 

Склад: чебрець, листя малини, липа, шипшина, яблука. 

Чудовий “жіночий” напій, трави містять фітоестрогени, котрі схожі за 
складом на жіночі гормони.  

 

2.  СОНЯЧНИЙ ТРУНОК                                            400 мл              60 грн 

Склад: яблука, шипшина, апельсин, лимон, імбир, горобина, абрикос. 

Супервітамінний напій для насичення енергією сонця надає сили для нових 
звершень. 

 

3. КУПАЛЬСЬКА НІЧ                 400 мл            60 грн 

Склад: материнка, квіти глоду, гілочки смородини, звіробій, шипшина. 

Цей чай дозволить пірнути у відчуття драйву, коли все дозволено і нема 
межі між світами. Не можна вагітним відьмочкам! 

 

4. ПРИВОРОТНИЙ                                                       400 мл                  60 грн 

Склад: листя смородини, яблука, меліса, календула, чорнобривці. 

Легка гірчинка календули та чорнобривців  відтінюється солодко-кислим 
смаком груш з яблуками. 

 

5. ПОЛІСЬКА ВІДЬМА                             400 мл                  60 грн 

Склад: м’ята перцева, меліса, кропива, плоди шипшини, деревій. 

Заспокійливий смак меліси у поєднанні з гірчинкою кропиви та солодкою 
ноткою шипшини дає неповторний букет.  

 

КЛАСИЧНИЙ ЧАЙ  

Чай чорний                350 мл                      40 грн 

Чай зелений               350 мл                      40 грн 

Імбирний чай               350 мл                      60 грн 
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ЯГІДНА ЧАЇВНИЦЯ  

Ці гарячі напої не лише смачні, а й корисні. Адже зігріваючу магію 
жовто-гарячої осені, зібрану в сонячних іскринках найкорисніших 
українських ягід, ми приправили чарівними спеціями аби наповнити 
вашу чашку напоєм здоров’я та бадьорості. 

 

 
1. ПРЯНА ОБЛІПИХА                                                            200 мл                 45 грн  
 
Маленькі сонечка обліпихових ягід у поєднанні з чарівними властивостями 
рогатого кореню імбира допомагають привабити багатство та успіх.  

 
2. МАЛИНОВИЙ АПЕЛЬСИН                                               200 мл                45 грн  
 
Малина – не лише авторитетний борець із капосними вірусами, але й 
давній символ солодкого життя, повного достатку та злагоди в сім’ї.  

 

3. УДАЧЛИВА ЖУРАВЛИНА                                                200 мл               45 грн  
 
Наші прадіди вірили, що ягідки журавлини загорнуті в синій мішечок 
допомагають привабити вдачу. В мішечку чи в чашці, улюблена ягода вікінгів 
гарантовано бадьорить та зміцнює.  
 
4. БАЗИЛІКОВА СМОРОДИНА                                            200 мл               45 грн  
 
Безстрашна чорна смородина наповнює серце відвагою, а розум рішучістю. 
Ми поєднали цю чарівну ягоду із захисними властивостями базиліку аби 
відігнати погану енергію та розчистити дорогу до мети. 
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МАГІЧНА КАВА 
  Улюблений ранковий напій київських відьмочок не дарма славиться 
своїми чарівними властивостями. Кава розкриває почуття, сповнює енергією 
та силами. У ній криється сила землі і магія сонця.  Шамани пили каву як 
ритуальний напій, що занурює у підсвідомість. Ми підібрали для вас особливі 
рецепти кави для максимальної користі та насолоди цим чудодійним напоєм. 
                                160 мл 
Кава з м’ятою і чебрецем                                             70 грн 
Розслабляє і відволікає від сірих буднів 
Кава з кардамоном та сіллю                                                                 70 грн 
Відкриває серце  
Кава з корицею і апельсиновою цедрою                                        70 грн  
Підіймає настрій 
Кава з перцем чілі та медом                                                   70 грн 
Приваблює кохання 
Кава з імбиром і мигдальним горіхом                                                         70 грн 
Додає бадьорості та покращує роботу мозку 
Лавандова кава                                                                                            70 грн 
Допомагає знайти себе 

НАПОЇ СТИХІЙ 

Еспресо                                         35 грн 

Американо / з молочком                               40/50 грн 

Латте                                60 грн 

Капучино                                55 грн 

Какао                                           55 грн 

Рослинне молоко                    15грн 

Вода Моршинська (газ)                    300 мл/500 мл                          30 грн/35 грн 

Вода Моршинська (негаз)               300 мл/500 мл                          30 грн/35 грн 

Боржомі       500 мл                                     55 грн 

Кока-кола               250 мл/500 мл              30 грн/35 грн 

Тонік       250 мл                                 35 грн 

Морс, сік       250 мл                                  40 грн 
Узвар (за попереднім замовленням)    1 л                                                     100 грн 
Fresh-juice       200 мл                                     80 грн
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ВІДЬМИНЕ ЗІЛЛЯ 

Відьмине зілля – це ексклюзивні магічні настоянки, які можна спробувати 
тільки у Відьма-барі «Лиса Гора». Усі вони створені за старими перевіреними 
рецептами. Трави для відьминого зілля зібрані за місячним календарем і 
виключно в місцях сили.  
 
Настоянка Булгакова                                50 мл                     55 грн 
(За рецептом самого Майстра) 
 
«Еліксир пристрасті»                            50 мл                      60 грн 

(приготований на диких травах, малині та червоному перці - напій робив 
закоханих вірними один одному до кінця днів і вважався приворотним зіллям)  

«Дух лісу»                                    50 мл                       60 грн 
(настоянка на магічних дарах слов’янських лісів)  

 
«Ейфорія»                            50 мл                       60 грн  
(ритуальний напій для пробудження магічних здібностей)  

 

Супер сет «фінансове коло»                  150 мл                    150 грн 

Якщо для чоловіка єдиний зрозумілий шлях до грошей - заробити їх, то у 
жіночому арсеналі є три інструменти для досягнення добробуту, які в ідеалі 
мають працювати паралельно. Жінка може заробити сама, може отримати 
у дар та може брати гроші у чоловіка. 
Настоянка «Пристрасть» пробуджує стан королеви - така жінка зазвичай 
незалежна, вміє заробляти сама, проте й гідно приймає подарунки. 
Настоянка на пелюстках троянди пробуджує стан дівчинки - вона щиро радіє 
подарункам та ніколи не соромиться брати в коханого чоловіка гроші. 
Настоянка «Хріновуха» пробуджує стан господиня - ця жінка і сама вміє 
заробляти, і в чоловіка на підтримку домашнього вогнища бере спокійно. 
Проходячи наш сет «Фінансове коло» ви із вдячністю приймаєте різні 
фінансові потоки до свого життя та проживаєте різні стани Жінки 

 
Супер сет «Алкогольний оракул»           350 мл                  400 грн 

16 різних наливок та настоянок, які ви не обиратимете самі, а доля 
визначить, що для вас сьогодні актуальне - солодка малинівка чи гірка 
хріновуха. Дослухайтесь долі - можливо солоденьке це саме те, чого вам зараз 
не вистачає, а можливо ваш емоційний стан потребує міцного та суворого 
напою. Ми маємо всі відповіді у собі, треба лише дослухатись. 



19 
 

 
 
 
 

ЧАРКА ЗІЛЛЯ 
У Київській Русі вперше настоянки з'явилися в Х сторіччі. 
Настоянки мали той смак, колір і запах трав, на яких 
настоювали спирт. Вони були сині, оскільки настоювались на 
квітах волошок, жовті - на шафрані, зелені - на м'яті, 
коричневі - на шкаралупі кедрових горіхів, червоні - на 
чорниці.  

 

АЙВА SOPLICA                      50 мл   50 грн 

ВИШНІВКА SOPLICA            50 мл   50 грн  

ІМБИРНА НАСТОЯНКА                               50 мл            45 грн 

КЛЮКІВКА                        50 мл   45 грн 

КЛЮКІВКА (без цурку)                              50 мл   45 грн         

МАЛИНІВКА                       50 мл   45 грн         

ЛІЩИНА SOPLICA                      50 мл   50 грн  

ПОЛУНИЧНА НАСТОЯНКА                             50 мл   45 грн         

ЧОРНИЦЯ                       50 мл   45 грн         

ЧОРНА СМОРОДИНА                              50 мл   45 грн         

СЛИВА SOPLICA                      50 мл   50 грн  

ЛІМОНЧЕЛЛО                      50 мл   45 грн         

ЛІМОНЧЕЛЛО-КРЕМ                      50 мл   45 грн         

ХРІНОВУХА                                                            50 мл   45 грн         
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ЕЛЕКСИРИ ЗЕЛЕНОЇ ВІДЬМИ 

 
   Авторський український абсент "Зелена відьма" 
складається з 15 екологічно чистих компонентів та має 80 
градусів. Кожне 13 число місяця у відьма-барі разом з 
авторкою напою проводяться абсент-вечірки, де ви можете 
навчитись культурі вживання абсенту. Абсент забороняли 
продавати, забороняли виготовляти, але його ніколи на 
забороняли пити! Смакуйте з насолодою! 
 

 

АБСЕНТИ 

Зелений абсент                                50 мл                   80 грн 

Червоний абсент                                50 мл                   80 грн 

Блакитний абсент                      50 мл                   80 грн 

 

 

СПОТИКАЧІ 

Імбирна хрінівка                      50 мл                             45 грн 

Грейпфрут зі спеціями            50 мл                             45 грн 
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ВІСКІ 

 
Купажований 

 

BUSHMILLS      50 мл             120 грн 
Jack Daniel's                      50 мл            110 грн 
Jack Daniel's Honey    50 мл             115 грн 

 
Односолодовий 

 

Glenmorangie original              50 мл      200 грн 
Glenfiddich 12 р.      50 мл      170 грн 

 
ТЕКІЛА 

Olmeca Gold      50 мл           90 грн 
Tequila Silver Sauza             50 мл           100 грн 
 

 
ЛІКЕРИ 

 
Baileys        50 мл               85 грн 
Самбука, MADRUZZO                       50 мл                85 грн 
Jägermeister       50 мл               70 грн 
Martini Bianco, Extra Dry             100 мл                    75 грн 
Becherovka       50 мл                    75 грн 

 
РОМ 

 
Bacardi Oakheart               50 мл     70 грн 
Bacardi Black               50 мл     85 грн 
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БІЛІ ВИНА 
        150 мл                          750 мл 

Chardonnay, Франція (сухе)                110 грн            430 грн 

Pinot Grigio, Італія       (сухе)              100 грн             380 грн 

Sauvignon Blan, Чілі    (сухе)                90 грн             380 грн 

Riesling, Німеччина (н/сухе)                               100 грн                            380 грн 

Gewurztraminer,        (н/сол)              120 грн                           440 грн 

Веселі монашки,       (н/сол)              65 грн             280 грн 

РОЖЕВІ ВИНА 
Bordeux Rose, Фр.             (сухе)     110 грн       430 грн 

Monastrell Rose, Іспанія        (сухе)                       70грн             260 грн 

ЧЕРВОНІ ВИНА 
Bardolino DOC, Італія     (сухе)               100 грн                       420 грн 

Cabernet Sauvignon        (сухе)                       65 грн                      280 грн 

Carmenere, Чілі               (сухе)                 95 грн                      400 грн 

Chianti DOCG, Італія       (сухе)                          110 грн                      450 грн 

Merlot, Франція              (сухе)              110 грн                      440 грн 

Valpolicella DOC, Італія  (сухе)              105 грн                       480 грн 

Just 0, Німеччина             (б/а)                                 85 грн                      270 грн 

ІГРИСТІ ВИНА 
        150 мл                      750 мл                                  

Prosecco, Італія (сухе)                        100 грн                               400 грн   

Fragolino Bianco, Італія                                     250 грн 

HOUSE WINE 
          500 мл                     1 л 
Біле, сухе, Іспанія                                           120 грн                      200 грн 

Рожеве, сухе, Іспанія                                           120 грн                     200 грн 

Червоне, сухе, Іспанія                                  140 грн                             220 грн 

Магічне вино біле, сухе, Іспанія                        120 грн                     200 грн 

Магічне вино рожеве, сухе, Іспанія                  120 грн                    200 грн 

Глінтвейн  червоний/білий                  220 мл                   100 грн  

Глінтвейн  червоний  з ромом     220 мл                   110 грн  
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МІЦНІ НАПОЇ 

Тиса 5*, Україна              50 мл                           70 грн 

Finlandia     50 мл                                           75 грн 

Хортиця Платинум   50 мл                                   45 грн 

Хортиця Преміум      50 мл                                   50 грн 

Джин                 50 мл                                            70 грн 

ПИВО В ПЛЯШКАХ 

Львіське 1715, світле 0,5                                                   35 грн 
Корона екстра 0,33                                                             65 грн 

Stella Artois 0,5                                                             55 грн  

Stella Artois, б/а 0,5                                                            55 грн  

Krusovice, темне 0,5             40 грн 

HoeGaarden, світле 0,5            65 грн 

 

НАПОЇ НА РОЗЛИВ 

Львівське 1715, світле                      0,3/0,5л    35 грн/50 грн 

Пиво Кроненбург 1664  Бланк,    

Біле нефільтроване                            0,3/0,5л      45 грн/70 грн 

Сидр чорничний ХІТ-ПРОДАЖУ                0,3/0,5л       40 грн/60 грн 

     

 

ЦИГАРКИ 

                                    пачка 

KENT/PARLIAMENT /IQOS HEETS                                      

 



!"#I$#% &'&()*+% «#)&(,!- .'/%0» 

!" #"$%&'()*+"%,&-./ ,0'$' «*1%"» '2%"3"0' «4"5+%678», «,)-*)4», 
«4696/ :);.4». <$"="54&,8, >' $ %69 +.,464&,8 $"=06$6/ -0?3 #' 
4"5+%67& $,),$.41. @ A.0&: (06A'-'+1 *'21+.%%. *1%6 - 7) 
;*69'$"%. ,606. <'%6 #.?4&, A1#136 %";6,"%6+6, " 4"-'= .%'#. - 
'2$13)%6+6 2" #';'+'('? ("0&#" - ;.,%),;.$6 (B9 %"2$ . 2"-06%"%&). 
C1%" 2#"4%" #"46 $.#;'$.#&, " %"%),)%" 8- ,4"$ %" 4.0' 36 "+10)4 - 
,4"46 ;'+.3%6-'+ 4" 2+.%646 #'0? %" -*">). @ D14"*-1 
%"0.3154&,8 24 *1%6 - +6 'A*"06 12 2 %69 - 4., >' 2#"4%. 
%"#69%146, %"#"46 ,60, ;*6,4*",4. 4" )%)*(.B, ;*'A1#646 
31445$.,4&, ,)-,1"0&%.,4& 4" -'9"%%8. E6/4) 4" ;.2%"$"/4) ,)A)!  

1. !"#$ %&'" 125 ()
!"#$%: &'()#"$, #)"*( Kahlua, +*(,"-, +$.)#/, 0)11*( 

!"#$ %&'()(* #$+%,$ -. /012%3 ,3(4%5%3$))-, ,(4(6/62( 7 
58%9276(''-, 48%:";. < %/.73=.0 "'"847- 48%:"; 7 "'"847- /"./$ 
&(2>+0 ;+$6= 8(&%1, 6% 9" ?" ; 58% 580/68(/6=. @012%37&$* 
"'"847A, >066*27 58%9"/0, 62%8)7 /030, &17'0 '( .8(?", 
1(6"87(3='$ &(,"&5")"'7/6=. B/57:'" 2"+"''- ,7&'"/$, 8%&.276, 
.$3=17'(97-, 1$+8( 6$8,%6( 58% C7'('/%27 /58(20, 58%/$2(''- 
$ 58(97.D

 

2. 23.$ 4.536 145 7# 
!"#$%: Finlandia grapefruit, &(*89:(31'+-8 ) #-7'..-8 
:(*,, 0)11*( 

E+'( & '(;,73=: /2-?"''0# 8$'. F$'( /58(2"+302%/67. G'"847- 
8$'0 )$+%2% +%5%1(4(* 580 ,$+=--.0# 5"8"4%2%8(# 7 20/6$5(#. 
H80 &$/687)7 & 8$'%; <'/$& 27+,$2(*6=/- &8%/6(''- 62%8)%I 
"'"847I. J0.%80/6%2$A)0 "'"847A 8$'0 <'/$& - $ 2(/ 5%)'" 
20#%+060 3"4:" /573.$2(60/-, %6801$2(60 $/27+%13"''-, 
'(2)(''- )%1$-'",$+= /6('" 580*1'01, 2"/"301 7 7'C%81(97- 
,$+" 3"4.% &(/2%A2(60/-. J8(>(A)" 8%&202(*6=/- 7'6$I97-, 
27+.802(*6=/- -/'%20+7''-.D

                                                                     220 грн

220 грн



3. 23.$ 2$8%' 140 7# 
!"#$%: 03(0'., 7$($"38;, $.$.$5, $.&'513($, #-7'..-8 
:(*, 

F$'( +%8%40 7 5%+%8%>7 - $ 2/7# /"'/(# 90# /372. F$'( +%37, &17'0 
5%+7;, .%3"/% C%86$'0 5% -.%1$ 27+,$2(*6=/- :3-# +%37 
.%>'%4%. G'"847- 97*I 8$'0 /62%806= 7 27+.80* 2(1 +%8%4$ +% 
5%687,'%4% +3- 2(/ 8"&$3=6(6$, ( 6(.%> &8%,06= 9"; :3-# 
580*1'01.D

D

4. 23.$ <*0' 90 7# 
!"#$%: 03(0'., ('7 =">$(1, +-,.*+-8 #)"*(, 9*(5-", 
0)11*( 

F$'( *+'%/67 58%603">'%/6";, 8$'( 5(86'"8/62( 7 8$'( +(8$, 2 
6%1$ )0/37 - +(8$ ,%>"/62"''%4%. G'"847- 8$'0 &+(6'( 5%*+'(60 
"'"847A +2%# 7 ,73=:" 3A+"; +3- %6801(''- /030. E+'( & 
%/'%2'0# /"./$(3='0# 8$'. K8$>,(, 5(86'"8/62%, /573='0; 
,7&'"/. L(81%'7- +$:7 7 673(. M(2'-&$* 7 &179'A* +%24%6802(37 
/6%/$'.0.D

D

5. 23.$ ?3./' 175 7# 
!"#$%: %@-., 49*('#/, 9('5*"', #-7'..-8 :(*,, 
9(;.-8 7$.&' 

J$'=% - 8$'( 8(+%/67, $+()7 7 4(81%'7I, &(2>+0 5%&0602'( 7 
,3(4%62%8'(. J%'( +(* $/57# 1(;>" 2 ,$+=--.7; /C"87 >066-, 
%/%,302% 2 3A,%27 7 .(8'*87.D

D

6. 23.$ A*($ 145 7# 
!"#$%: 03(0'., 49*('#/, 9B(* 7$#-.-, &(*89:(31'+-8 ) 
#-7'..-8 :(*,, $.&'513($ 

F$'( N"8( %&'()(* &(2"8:"''- 90.3$ 7 57+.(&$*: «J/" ,$+" 2 
/27; )(/». J%'( /012%37&$* 28%>(;, 87., 90.3 &17', 5%2'-&('( & 
,%40'"A !8"*A 7 ,%4%1 !8";8%1, 2%'0 27+5%27+(A6= &( 
62%8"''-, 27+'%23"''-, ,3(4%5%3$))-, C7&0)'" &+%8%2'- 7 
5808%+'7 90.30. G'"847- 8$'0 +(* 27+)$6'0; 8"&$3=6(6 27+ 
2.3(+"'= (,% &$/03=. K%/6(6%..D

220 грн

220 грн

220 грн

220 грн



7. 23.$ !'3# 220 7# 
!"#$%: %@-., 5-('9 7$.&', &(*89:(31'+-8 :(*,, 1'.)", 
$.&'513($ 

F$'( @%$3 - 9" 58-10; .('(3 %6801(''- /2763%I 7 6"53%A "'"847I 
@%'9- 7 27+'%23"''- /2%4% "'"84%5%6"'97(3$. G'"847- 8$'0 580 II 
&(/6%/$2(''7 '(+73-* -/'7/6A +$1%., 25"2'"'7/6A $ 23(/'0# 
/03(#, %56017&1%1, "'"847*A, ,(>(''-1 +7-60, 62%8)01 
"'6$&7(&1%1.D
D

8. 23.$ C*8+$6 110 7# 
!"#$%: #)"*( 47$(*11', 03(0'., #-7'..-8 :(*,, 0)11*( 

O";2(& - 8$'( 1$>'%/67 7 8$#$ 25"8"+, 8$'( 2%I'(, $/57#$, /030 7 
5"8"1%40. F$'( /58(2>'7# )%3%27.72. E,79-* 5"8"1%4$ $ 2/=%1$ 
&(+$1('%1$, &+%8%2'- 7 :20+." %+$>(''-. G'"847- 8$'0 
+%5%1(4(* 2 ,$+=--.%1$ ,%A 7 2 6%1$ )0/37 & /(101 /%,%A, .%30 
3A+0'( ,(>(* 5%+%3(60 2 /%,7 -.7/= 80/0 (,% 23(/602%/67.D

D

9. 23.$ D+$6 130 7# 
!"#$%: 49*('#/, %@-., #-7'..-8 :(*,, 5-('9 #)E) 

F$'( $%/%,3A* /%,%A "'"847A 58(97 6( '(5%3"4302%/67, "'"847A 
206802(3%/67 7 '(5%3"4302%/67. G2(& /012%37&$* /%,%A 2(>.$ 
58(9A (58(9- '" C7&0)'0;, 58(9- J(:%I +$:7), (3" &(6" 4(8('6$* 
#%8%:0; 8"&$3=6(6. P" /03='(, 1%602$A)( 8$'( &17' 7 8$#$, 
8$'( 58%48"/$, &/$2$ /58(20 (,% -.%4%/= - 6% 58%9"/$ & 1"862%I 
6%).0. F$'( 1(47I, 5"8"1%40 '(+ /1"86A, 5"8"#%+$ 17> /276(10, 
2%'( +%5%1(4(* &,"8"460 /(1%23(+(''- 2 ,$8#3020# >066*20# 
/06$(97-#.D
D

10. 23.$ F$&36 130 7# 
!"#$%: 0*>*('+"$, 036-.$, 9B(* 7$#-.-, #-7'..-8 
:(*,, $.&'513($ 

Q(4$& - 8$'( >7'%)%I 7'6$I97I, -.( (.6027&$* /03$ 788(97%'(3='%4% 7 
'"/27+%1%4%. R7'.(-27+=1( $62%8"'" 27+ /372 «27+(60» 7 «1(60». 
G'"847- 8$'0 Q(4$& &,73=:$* "'"847A 7 %/%,0/6$ /03$, 2 
.%'6"./67 '"/27+%10# 58%9"/72.D

220 грн

220 грн

220 грн

220 грн



 
11. 23.$ G.&36 170 7# 
!"#$%: %@-., $.$.$5'+-8 5)", 0$6-#)", 7$.&', 
#-7'..-8 :(*, 
S'4$& - 8$'( 8%+A)%/67 7 53%+A)%/67, ?% /012%37&$* $/57:'" 
&(2"8:"''- 7 20#7+ '( '%20; 872"'=. G'"847- 8$'0 S'4$& /580-* 
+76%8%+7''-, '(8%+>"''A '%2%4%, ( 6(.%> 57+20?"''A 
58%+$.602'%/67. H%&,(23"''- 27+ /6(8%4%, '"%,#7+'" +3- 
&273='"''- 17/9- '%2%1$. P" '(;5%&0602'7:(, 7 5%6$>'( 8$'( 2 
53('7 %/%,0/6%I +%37.D

D

12 23.$ =1$# 110 7# 
!"#$%: 03(0'., #-7'..-8 :(*,, 5-('9 
E6(3 - 8$'( 8%+$, ?% (.602$* +$#%2'$ /03( 58"+.72. G'"847- 
8$'0 '(+7306= 2(/ "'"847*A /6(,73='%/67. E6(3 /012%37&$* 87+, 
/71'A, 23(/'7/6=, ,$+0'%., 1(;'% 7 68(+097I. S':010 /3%2(10 9" 
.%8+%'$. E6(3 * 8$'%; &2"8:"''- - 6%4%, ?% ,$3% +%/-4'$6% 2 
8"&$3=6(67 '(5%3"4302%I 58(97, ( 5%671 &,"874(3%/- +3- 
5"8"+()7 7 2.3A)"''- 2 9737/'7/6= '(:%I %/%,0/6%/67.D

220 грн

220 грн





M A G I C  .  D R I N K S  .  F L I G H T S

К О К Т Е Й Л Ь Н І  К А Р Т И





ЛИСА 
ГОРА

. M A G I C  

. D R I N K S  

. F L I G H T S

КОКТЕЙЛЬНІ КАРТИ

Ми створили для вас унікальні карти з 34 коктейлів, які не тільки 
чудово смакують та допомагають здійснювати бажання, 
а й є абсолютно робочими картами для ворожей —
художниця-чарівниця  підлаштувала карти під нумерологію 
Таро. Що спільного, а що відрізняється у цих Оракулів, 
рекомендується відчувати інтуїтивно. А можете запитати 
 у самих Еліксирів через посередництво магічних карт: яку 
Силу Вам потрібно привернути? Насправді запитання 
до карт можуть бути різні: в легенді та описі може бути 
послання для вас.  
Благородні алкогольні напої, що входять до складу коктейлів, 
звільняють неймовірну кількість психічної енергії. Вона 
допоможе здійснити мрію та отримати бажане.
Коктейлі поділяються на кілька видів — ритуальні, до яких 
додається певний заговір; містичні, що пробуджують певні 
якості; коктейлі-еліксири, до складу яких входять магічні 
трави; коктейлі чотирьох стихій — землі, вогню, води  
та повітря; фірмовий коктейль від засновниць закладу 
«Тріада», фірмовий коктейль-загадка від бармена «Карма» 
та спеціальні коктейлі від наших партнерів «Чорна кішка» та 
«Зелена Відьма». Ритуальні коктейлі містять ще й особливі 
лікери та трави. Вони створені таким чином, щоб допомогти 
вам зосередитися на певній емоції, впорядкувати думки, 
послабити комплекси та стереотипи, що стримують психічне 
зростання. Вони супроводжуються заговором та допомагають 
сконцентрувати та направити намір. Насолоджуйтесь, 
чаклуйте і пам'ятайте, що магія хмільних коктейлів потребує 
волі та відчуття міри! Адже, як казав вустами Воланда Михайло 
Булгаков в улюбленому нами романі «Майстер і Маргарита»: 
«Колдовству, как известно, стоит только начаться, 
а там уже его ничем не остановишь»...



Склад: (?? ml)

Карта «Карма» 160 грн

Ваша карма, приправлена 
фантазією бармена

Значення 
для ворожіння:

Вселенський закон
Справедливість
Доля
Фатум
Крок у невідоме
(Аркан Дурень)

Легенда:

 відьма-барі не буває випадкових людей. Наші бармени теж вміють чаклувати. 
Замовивши коктейль Карма, ви ніколи не знатимете наперед, що отримаєте. 

Бармен створить для вас ексклюзивний напій-пророцтво. А те, яким він буде: 
солодким чи гірким — залежить лише від вашої карми;)

У
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170 грн

Склад: (300 ml)

Карта «лиса гора» 

Темний ром, білий ром, абсент, 
cік лайма та грейпфруту, зірочка анісу, 
цукровий сироп

«Буй – Тур Арий,  Думаю я о харе, Сетую о харе. 
Дуну на тот путь жим Жинева. Да будет» 

Значення 
для ворожіння:
Місце сили
Магія стихій
Потенціал для реалізації намірів
(Аркан Маг)

Легенда:

ослідники містики та історії Києва стверджують, що у нашому місті одразу 13 Лисих гір. 
А сам Київ здавна був столицею відьом. І не дарма, бо вся Київська Русь спустилася 

у світ з верхівки Лисої гори. Сьогодні ми називаємо її Старокиївською. 
Цей магічний напій увібрав у себе силу чорної та білої магії через світлий і темний ром, 
прадавню силу матінки-природи через полинь у складі абсенту і паличку кориці. Вінчають 
«Лису гору» полум’я і дим, що відображають силу стихій. Перед першим ковтком радимо 
прочитати стародавній заговір Київських відьом:

д
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150 грн

Склад (200 ml):

Карта «ЧОРТОПОЛОХ» 

Єгер, Блю курасау, ігристе вино, 
лайм, розмарин, чортополох

Значення 
для ворожіння:

Жриця
Сила жіночого начала
Таємниця
Суперниця
Знання

Легенда:

люблена трава Великої Матері завжди росте там, де живуть відьми. А в Києві 
його завжди було більше, ніж де інде. Задовго до каштана, кияни називали 

чортополох символом міста. Саме чортополох наші пращури вбирали як новорічне 
дерево. Наш Чортополох смакує різнобарв’ям трав, що входять до складу Єгера 
та має легку нотку розмарину. Гілочка чортополоху сповнює цей бокал старою 
доброю київською магією.

У
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160 грн

Склад: (300 ml)

Карта «Чорна королева» 

Квіти глоду, бехеровка, лікер диня, 
лимонний фреш, яблучний сік та сироп, 
цедра лимону

Значення 
для ворожіння:

Сексуальність
Пристрасть
Енергія землі
Сила природи
Плодючість
Материнство
Вагітність

Творчість
Краса

Легенда:

лід, або бояришник надзвичайно ефективний у любовній та захисній магії. Саме 
його квітами вбирали наречених у слов’ян, греків та кельтів. Але, якщо наші прадіди   

шанували глід як символ незайманості, то європейці — як символ палкого плотського 
кохання. Київські відьми додавали глід у приворотні зілля, аби прискорити шлюб, 
активувати жіночу силу та привабливість. Глід — коронована квітка, символ 
королеви, що прихована у кожній з нас. 
Та жартувати з цією рослиною не варто, вона ж бо злопам’ятна і обов’язково карає 
своїх кривдників. Чорна королева — Еліксир для сильних, та водночас чистих душею 
жінок — напій для Відьом, від слова «відаю». Насолоджуйтесь, Ваша Високосте!

г
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Склад: (300 ml)

Карта «ФІЛОСОФСЬКИЙ КОРІНЬ» 

Ром оакхарт, імбирний ель, 
Бакарді блек, лимонний фреш, 
цукровий сироп, імбир

Значення 
для ворожіння:

Імператор
Достаток
Влада
Контроль
Дисципліна
Матеріальний світ
Жорстокість

Стабільність
Авторитет
Господар
Батько

Легенда:

мбир називають філософським або білим коренем. Ним приваблюють кохання, 
добробут у дім, міцне здоров’я. Достатньо покласти жменьку імбиру у праву 

кишеню і у всіх фінансових справах вас супроводжуватиме успіх. Цей Еліксир —
чудовий супутник бізнес-планів, ділових перемовин і народження стартапів. Разом 
з однойменним коктейлем у відьма-барі вам подарують мішечок сухого імбиру —
киньте його дорогою від банку до вашого дому і ніколи не знатимете скрути. 

і
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Склад: (170 ml)

Карта «Кубок безсмертя» 

Безсмертник, апельсин, 
Мартіні Б’янко, Апероль, 
лимонний фреш, Ангостура, содова

Значення 
для ворожіння:

Ієрофант
Система цінностей
Традиція
Сім'я 
Наставник
Гуру

Легенда:

вітка вічного життя, або Безсмертник здавна славилася магічними властивостями. 
Київські відьми використовували її у приворотних зіллях, аби мати вічне кохання  

і молодість, також вона допомагала налагодити зв’язок із пращурами та потойбічним світом. 
Ця рослина розквітає на межі між світами живих та мертвих, а тому здатна подарувати 
безсмертя та зцілення від недуг. Напій з безсмертника допомагав шаманам почути голоси 
духів. 
Ми начаклували для вас легкий та багатий відтінками смаків Еліксир із додаванням гілочки 
безсмертника. А вже вам вирішувати про що його просити: про вічну молодість, вічне 
кохання чи про пораду від прадідів. Солодкого вам безсмертя ;)

к
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Склад: (120 ml)

Карта «Семирічна любов» 

Деревій, віскі, кленовий сироп, 
лимонний фреш, яєчний білок, 
ангостура

Значення 
для ворожіння:

Закохані
Вибір
Іспит
Випробування
Договір
Почуття

Легенда:

ї називають семирічною любов’ю, тисячолітньою, солдатською, Ахіловою або 
кривавою травою, чи деревієм. Ця чарівна рослина — хранителька стародавньої магії. 

Її використовували для приворотів, або щоб додати воїнам хоробрості, а ще для 
примирення родичів. Коли у сім’ї немає миру, треба повісити гілочку деревію над 
дверима, і всі покоління знайдуть порозуміння. А ще мішечок з сухим тисячолітником 
дарували молодятам, аби гарантувати їхню вірність і любов, принаймні на 7 років. 
У сім’ї, котра оновлює мішечок з деревієм кожні 7 років — завжди панує мир 
та порозуміння. Еліксир —  ідеальний для примирення...

ї
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Склад: (150 ml)

Карта «Хоробре серце» 

Ягоди та листя смородини, 
пюре смородини, джин, Мартіні Б’янко, 
швепс бітер лимон, яєчний білок, м’ята

Значення 
для ворожіння:

Колісниця
Перемога
Контроль ситуації
Початок дороги
Подорож
Транспорт

Легенда:

орна смородина, хоч і непримітна рослина, але хоробрості їй не займати. В яких 
би складних умовах вона не росла,  завжди примудряється наповнити свої ягоди  

справжнім скарбом корисних мікроелементів, цілющою енергією життя і творчості. Чорна
смородина допомагає не лише розкрити потенціал та таланти, але й вдало презентувати 
їх на загал. Хоробре серце — Еліксир для творчих, але сором’язливих відьмочок. 
Він сповнить серце відвагою, додасть віри у власні сили і допоможе якомога краще 
подати себе.
 
                                                                                          Насолоджуйтесь, вдача любить сміливих.

Ч
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Склад: (120 ml)

Карта «Приворотне зілля» 

Любисток, джин, лимонний фреш, 
сироп маракуйї, сироп троянди, лайм

Значення 
для ворожіння:

Сила
Енергія
Пристрасть
Прихована сторона особистості
Кохання

Легенда:

же сама назва цієї рослини обіцяє кохання до нестями і вдачу у всіх починаннях. 
Любистку здавна приписували магічну силу: з нього варили приворотні зілля, готували 

афродизіаки, його сухими гілочками обкурювали дівчат, аби ті швидше виходили заміж, 
а моряки шанували його як оберіг від русалок і морських демонів. Аби причарувати когось 
за допомогою любистка, потрібно своїми руками зварити зілля оголеною при повному Місяці. 
Ми ж приготували для вас Еліксир, який приворожить долю та удачу. Певні, що він допоможе 
вам швидше знайти свого судженого чи суджену.

                                                                                                                                                     Любов смакує!
 

в
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Склад: (200 ml)

Карта «КУБОК ДРУЇДА» 

Джин, лимонний фреш, сироп 
маракуйї, cік смородини, кора 
дуба, омела.

Значення 
для ворожіння:

Відлюдник
Аскеза
Самопізнання
Мудрість
Стриманість
Самотність
Духовність

Легенда:

снує два значення слова «друїд» — Дуб і Відун — той, що відає. Магія друїдів прихована 
саме у їхньому єднанні з силами природи та власній гармонії. Вони шанували ялівець, 

як містичну рослину, що здатна відлякувати злих духів. Його чудодійні властивості, 
що концентруються у трав’яному присмаку джину, ми зміцнили корою дуба на шану 
стародавнім друїдам, доповнили пристрастю маракуйї, підкреслили лимонним фрешем 
та зачаклували гілочкою омели. Саме її друїди використовували, щоб зазирнути у майбутнє 
та пізнати найпотаємніші бажання. 

і
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Склад: (150 ml)

Карта «Коловорот» 

Дикий мак, бехеровка, 
ананасовий сироп, апельсиновий фреш, 
лікер диня, кільце ананаса, паличка кориці, 
м’ята

Значення 
для ворожіння:

Колесо долі
Зміни
Циклічність
Поворот
Нові можливості

Легенда:

 вінки з цієї вогняної квітки вбиралися грецькі боги Танатос та Гіпноз, такі гірлянди 
носила й богиня ночі Нюкта. Вавілоняни та асирійці використовували цю рослину 

для збудження, а стародавні єгиптяни, як заспокійливий засіб. Київські відьми звали його 
маком-видюком і знали як з його допомогою привабити багатство, плодючість і віщі сни. 
Польовий або дикий мак завжди славився, як могутній захисник від чорної магії. Ним 
посипали клуні і комори, щоб добро водилося, могили — аби мертві не вставали, сипали 
під подушку, щоб бачити пророчі сни.
Він завжди був символом сонця, тож ми додали польовий мак у найбільш сонячний Еліксир 
нашої колекції.

У
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Склад: (150 ml)

Карта «СОН-ТРАВА» 

Чорний абсент, цукровий сироп, 
лимонний фреш, яєчний білок, 
гілочка розмарину

Значення 
для ворожіння:

Справедливість
Захист
Чесність
Баланс
Логіка
Розум

Порядок
Суд

Легенда:

ухнасті квіточки сон-трави прорізаються у світ щойно запахне весною. Коли Сатана 
був янголом, але вже вигнаним з раю, він впав на землю і причаївся між першими  

паростками трави. Тоді Архангел Михаїл (саме він є захисником Києва) вистрілив у диявола 
з лука, але влучив у сором’язливу квітку, що разом зі стрілою отримала магічні якості. 
Ці властивості квітки ми відобразили чорним абсентом та яєчним білком, що уособлює таїнство 
народження світу. «Сон-трава» — це містичне зілля, що допомагає відгородитися від агресії 
і злості, очиститися від поганої енергетики та зануритися у гармонійне споглядання 
внутрішнього світу.

П
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Склад: (200 ml)

Карта «Вальпургієва ніч» 

Єгер, текіла, сік вишні, ангостура

Значення 
для ворожіння:

Повішений
Прозріння
Новий ракурс сприйняття
Пастка
Застій
Жертва

Легенда:

важається, що у Вальпургієву ніч слабне межа між світами мертвих і живих. 
Це головне свято усіх відьом. Ми приготували для вас ритуальний коктейль 

«Вальпургієва ніч» на основі сповненого магією трав єгера та текіли, що здатні змінювати 
свідомість. Наша відьомська ніч палає вогнем змін та переходу. Ми подаємо цей Еліксир 
разом зі свічкою. Поруч з нею покладіть дзеркало. Запаліть її та придивіться до полум'я. 
На вогонь потрібно дивитися, не відриваючи погляду увесь час, доки п'єте Еліксир. 
Дивіться доти, доки не побачите у вогні маленького духа полум'я. Коли побачите його —
подумки скажіть бажання. Свічку тушити не можна, вона має догоріти сама.

В
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Склад: (150 ml)

Карта «Булгаковка» 

Настоянка за рецептом М. Булгакова,
імбирний ель, лимонний фреш

Значення 
для ворожіння:

Смерть
Переродження
Трансформація
Новий початок
Необхідність відпустити минуле

Легенда:

втор наймістичніших київських романів і сам непогано розумівся на містиці та алхімії. 
Він сам створив для себе особливу настоянку на магічних травах та корінні. 

Рецепт Булгаківського зілля зберігся у щоденниках автора, однак, зібрати усі інгредієнти 
напою — завдання не з легких. А втім, нам це вдалося. Містичний коктейль Булгакова 
сповнений таїнств трансформації, переродження та самопізнання.

А
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Склад: (150 ml)

Карта «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА» 

Текіла, фреш лайма, цукровий cироп, 
манго (сироп), перець чилі 
або гарбузове пюре з медом

Значення 
для ворожіння:

Помірність
Гармонія
Поєднання протилежностей
Чистота
Вдале співробітництво

Легенда:
– Это водка? – слабо спросила Маргарита. 
Кот подпрыгнул на стуле от обиды. 
– Помилуйте, королева, – прохрипел он, – разве я позволил 
бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!                                                        (с) «Майстер і Маргарита» М. Булгаков

та палка, сповнена пекельного вогню та містичних таїнств. Ми вдосконалили традиційний 
рецепт коктейлю і пропонуємо вам на вибір дві версії Маргарити: з перцем чилі та солодким 
манго-сиропом або з гарбузовим пюре та медом. Наша диявольська Маргарита смакує сильним 
жінкам, що не бояться своєї суті та сміливим чоловікам, яких не злякаєш словом «відьма».

 історії, що повідав нам Булгаков, немає щасливого кохання. Але саме нещасне кохання
розкриває у жінках відьом. Наша Маргарита знайшла свого Майстра. Вона жагуча В
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Склад: (200 ml)

Карта «Ліліт» 

Бузина, яблуко, джин, 
лимонний фреш, ванільний солод, 
яблучний сік

Значення 
для ворожіння:

Диявол
Спокуса
Пристрасть
Сексуальність
Зрада
Підступна жінка

Страх
Магнетизм
Залежність

Легенда:

ажуть, Господь створив людину за подобою своєю та дав їй найдорожчий талант —
творити життя. Так у світ прийшла Ліліт — перша серед жінок, матір відьом, 

та, що спокусила найпрекраснішого з архангелів — Люцифера. Тінь Ліліт живе у кожній 
з нас, вона не дає нам скоритися, стати скромними, відмовитися від амбіцій. Вона штовхає 
нас на боротьбу і прагне незалежності. До трунку Ліліт ми додали плід спокуси —
яблуко, та квітку богині — бузину. Її силу здавна шанували Київські відьми, а хрещений люд, 
його побоювався. Тож, бузину саджали біля воріт, але ніколи не заносили до хати. 
Вона ж бо незмінно присутня у будь-якому приворотньому зіллі... 
Спробуємо спокусу на смак?

К
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Склад: (130 ml)

Карта «Чорна магія» 

Текіла, чорний абсент, калуа, 
лимонний фреш, кориця, апельсин

Значення 
для ворожіння:

Башня
Фенікс
Руйнація старого
Ломка стереотипів
Звільнення
Падіння ідолів
Новий початок

Легенда:

и не практикуємо чорну магію як таку. Наша «Чорна магія» — це ритуальний коктейль, 
покликаний звільнити серце від болю і забути нещасне кохання. 

Для цього ми пропонуємо вам покликати на допомогу давнього охоронця Роду — Лега. 
Коктейль п’ється миттєво після заговору. «Мандрівний Лег, Світлий мій Охоронець, даний 
мені Родом, прошу тя: Ти мя днесь просвіти та од усякого зла збережи, ко благому діянію 
настави та на путь правідний направи, да будуть всі діяння мої да во Славу Сварога та Роду 
Небеснаго. Тако бисть, тако єси, тако буди!»

м
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Склад: (300 ml)

Карта «БЕРКАНА» 

Ром оакхарт, березовий сік, 
медовий сироп, паличка кориці, 
лимонний фреш, сироп манго

Значення 
для ворожіння:

Зоря
Молода жінка
Відьма
Надії
Перспективи
Нові орієнтири
Потенціал

Легенда:

она — Жінка, вона — Відьма, вона — Береза, вона — Беркана. Вісімнадцята руна 
давньо-германського футарку сповнена потенціалу росту, нестримним

прагненням до життя, грацією і жіночністю, та, водночас, силою землі-матінки. Вона 
входить до магічної групи рун захисту від чужого впливу та тиску. В основі Беркани —
березовий сік та білий ром. Ми наділили цей келих силою сонця через цілющий мед 
та силою землі за допомогою паличці кориці. Секрет магічного поєднання меду 
та кориці Київські відьми використовували як запоруку стрункої фігури.

в
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Склад: (200 ml)

Карта «ВІККАНСЬКИЙ КОВЕН» 

Лавандовий сироп, 
джин, сухе ігристе, тим'ян

Значення 
для ворожіння:

Місяць
Туман
Фантазії
Підсвідомість
Сон
Магічне втручання

Легенда:

нциклопедії називають роком народження Вікки — 1954, а батьківщиною  —
Великобританію... У цієї чарівної традиції, ба навіть релігії чаклунства, набагато 

довша історія. Сутність Вікки — це гармонія Всесвіту. Легкий дотик вранішнього вітру 
над лавандовим полем, сила води та вогню, що сплелися у таємничому танці легкого 
ігристого вина, та таїнство землі, що виявляється у гілочці тим’яну, — таким смакує 
наше бачення Вікканського ковену. Коктейль особливо рекомендовано закоханим 
відьмам та чаклункам-мандрівницям.

е

—
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Склад: (200 ml)

Карта «Квітка Дажбога» 

Звіробій, бурбон, імбирний ель, 
ангостура, цедра лимона

Значення 
для ворожіння:

Сонце
Щастя
Радість
Успіх
Перемога
Оптимізм

Шлюб
Творчий зліт

Легенда:

и могла одна квітка увібрати у себе всю сміливість вогню і все тепло сонця? 
Чи може рослина проявлятися, як сонячний камінь бурштину: м’яко зцілюючи 

та зігріваючи? Його називають святоянівським або купальським зіллям, кажуть, він лікує 
99 хвороб... У народі його звуть Звіробоєм і шанують, як квіт сонця-Дажбога.
Звіробій вчить нас стійкості та відваги, цілеспрямованості та відповідальності, він 
допомагає нам перемагати та досягати бажаного. Це коктейль для тих, хто знає чого 
хоче від життя...
Так смакує перемога!
 

ч
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Склад: (150 ml)

Карта «МАГІЯ КРОВІ» 

Джин, чилі перець, пюре полуниці, 
лимонний фреш, гренадін, м’ята 
та мускатний горіх

Значення 
для ворожіння:

Суд
Відродження
Пробудження
Кохання
Допомога вищих сил

Легенда:

иївські відьми знали про таємничу силу крові. Вірили, вона – ключ від усіх дверей 
і до всіх сердець. Крапля крові, зронена на сиру землю, пробуджувала сили природи 

і здійснювала бажання. Пристрасний і палкий Еліксир поєднав у собі очищаючу силу ялівця,  
вогонь чилі-перцю, насолоду свіжої полуниці та крапельку горечі лимону. Допоможе 
привабити  кохання та закохати вдачу.
Обізнаним відьмочкам ми пропонуємо додати власної крові у бокал і прочитати заговір, 
утім він буде дієвим і без неї: «Луна народилась, силу народила, силою мене наділила. 
Як луна з землею не розлучаються, так і удача (або любов) від мене (Ім'я) не відступиться, 
буде слідувати і п'ятами ходити. Кров’ю своєю заклинаю. Най буде так!»

к
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Склад: (120 ml)

Карта «ЛОВЕЦЬ СНІВ» 

Еспресо, горілка, калуа, 
цукровий сироп, кардамон

Значення 
для ворожіння:

Всесвіт
Світ
Мир
Мета
Досягнення

Самопізнання
Новий рівень
Самоствердження

Легенда:

рейд говорив, що сни — це діамантова стежина у підсвідомість. А Київські відьми 
гуляли цією стежиною не тільки у власну душу, але й у чужі сни та паралельні світи. 

Сни дозволяють нам змінювати свою реальність, зазирнути у майбутнє та пізнати 
приховані знання. Аби побачити сни, потрібно всього лише відключити думки. Щоб 
побороти сон, ми звикли пити каву. Але задовго до цього кава була магічним варевом 
ефіопських шаманів і її пили, щоб поринути у вир містичних сновидінь наяву. 
У «Ловці снів» ми осучаснили рецепт ефіопських шаманів — до п’янкої кави додали 
горілки, калуа і чарівний кардамон.

ф
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Склад: (200 ml)

Карта «Вино фей» 

Материнка, червоне вино, віскі, 
лимонний фреш, сироп манго, кориця

Значення 
для ворожіння:

Королева кубків
Флірт
Легкість
Жіночність
Радість
Інфантильність

Легенда:

атеринку, або орегано — у давнину називали квіткою фей. Ця рослина і справді 
сповнена життєдайної магії Матері Землі. Жінка, що регулярно вживає напій 

материнки — підсилює свої жіночі чари, підвищує сексуальність та продовжує молодість. 
Цю пряність називають рослиною Любові. Це дуже жіноча трава. Але допомагає вона 
не коханкам, а виключно коханим дружинам, адже має здатність гармонізувати сімейні 
стосунки та зміцнювати шлюб. Материнка нормалізує жіноче здоров’я. Втім вона суворо 
протипоказана майбутнім мамам на зносинах. Вино фей – це келих жіночої сили та чуттєвості, 
грації маленьких духів природи та всеосяжної любові Матінки Землі.
Насолоджуйтесь жіночністю!
 

м
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Склад: (200 ml)

Карта «Вересковий мед» 

Вереск, мед, настоянка на кориці, 
кава, яблучний сік та лимонний фреш

Значення 
для ворожіння:

Паж кубків
Гордість
Слава
Самопожертва
Мужність
Вірність
Стійкість

Легенда:

свого чарівного напою королю Шотландії. За легендою, останніми пиктами-хранителями 
секрету були батько та син. Жорстокий король пообіцяв життя тому, хто заговорить 
першим. Старий бровар пообіцяв розповісти все. І лише після смерті сина промовив: 
«Я не був певен у юнаку. А тепер спокійний — секрет верескового меду піде зі мною в могилу». 
В пам’ять про незламних чаклунів, ми приготували для вас коктейль з вічноживою 
гілочкою вереску і чарівним присмаком меду. Смакуйте з гордістю ;)

в ересковий мед — це коктейль для сильних духом. Секрет приготування верескового 
трунку пішов у небуття, разом із гордими пиктами, що відмовилися розкрити секрет 
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Склад: (200 ml)

Карта «ОДОЛЕНЬ-МОХІТО» 

Ром білий, лайм, содова, м'ята, 
тростинний цукор, кропива

Значення 
для ворожіння:

Король мечей
Сила землі
Прихований скарб
Надійний захист
Звістка
Пророцтво

Легенда:

е не звичайний мохіто, а Шаманський. Ми замішали його не лише на м'яті, а й на кропиві. 
Наші пращури шанували кропиву, бо вона лікувала, очищала, захищала, приваблювала

кохання і дозволяла дізнатись майбутнє. Не дивно, що наші прадіди наділяли кропиву 
магічними властивостями і навіть придумали їй поетичну назву — одолень-трава. Вважалося, 
що вона допомагає не лише при хворобах внутрішніх органів — наприклад, нирок або печінки,  
а також виліковує хвороби душевні.

ц
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Склад: (250 ml)

Карта «чоловіча сила» 

Єгер, Ангостура, лимонний фреш,
морс журавлина

Значення 
для ворожіння:

Лицар кубків
Чоловік
Воїн
Герой
Сила
Потенціал
Чоловіче начало

Легенда:

озацький женьшень, калган або перстач прямостостоячий  — наші прадіди шанували 
цей корінь, як священний. Якщо зламати свіжовикопаний корінь, то на зламі він 

випромінюватиме фіолетове сяйво, це означає, що рослині вже є 5 років, вона увібрала 
достатньо магії землі, щоб стати чудодійною. Такий корінь лікує чоловічі хвороби та 
у рази підвищує чоловічу силу. Крім того він має приворотну дію, стимулює почуття 
та пристрасті. У коктейлі «Чоловіча Сила» магію калгану ми підсилили настоянкою 
на лісових травах та меді. Чоловіки оцінять!

к
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Склад: (150 ml)

Карта «Пояс вірності» 

Листя малини, малинове пюре, 
ананасовий сік, Калуа, Бейліс, горілка

Значення 
для ворожіння:

Королева пентаклів
Берегиня
Сім'я
Родинне коло
Материнство
Вірність
Вагітність

Легенда:

оли Київська відьма ловила чоловіка на зраді, то перш ніж вдаватися до порчі 
чи прокльону, відправляла розлучниці малинове варення власного приготування 

або гілочку з малинового куща. Ця звична нам рослина, насправді, здатна творити дива 
у сімейному житті. Вона розпалює пристрасть кохання у подружжя, охороняє сімейний 
спокій і зміцнює зв’язок між двома половинками. Це символ жіночого щастя та пристрасного 
кохання. А ще ця неймовірна рослина оберігає від заздрісних сусідів, тому малиновий кущ 
росте мало не біля кожної української хати. Наш  «Пояс вірності» — це не панацея від проблем, 
а профілактика сімейного щастя. 
Насолоджуйтесь малиновою вірністю ;)

К
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Склад: (150 ml)

Карта «Ріг достатку» 

Буркун-трава, бехеровка, сироп яблука, 
лимонний та апельсиновий фреш, 
горілка, настояна на кориці, 
паличка кориці, м’ята

Значення 
для ворожіння:

Шістка пентаклів
Достаток
Дарунок долі
Матеріальний потік

Легенда:

уркун-трава, або донник — одна із улюблених магічних рослин Київських відьом. 
Аби принадити у свій дім достаток, маги радять висіяти жовтий буркун з обох сторін 

дороги чи стежини, що веде до дому чи дачі. Щойно донник зацвіте, він оточить ваше 
помешкання золотистими струмками, вказуючи дорогу багатству. Сама ця рослина 
допомагає очиститися від чорних думок і налаштувати душу на позитивний лад.  
А слідом за світлими думками завжди приходить добробут та любов.
Мисліть позитивно, смакуючи наш «Ріг достатку», і нехай усі ваші мрії збуваються. 
Тож мрійте розсудливо, а чаклуйте відповідально!

б
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Склад: (130 ml)

Карта «Тріада» 

Малібу, Калуа, полуничне 
пюре, м'ята

Значення 
для ворожіння:

Трійка чаш
Плодючість
Розкіш
Наповненість
Вечірка
Дівич-вечір

Легенда:

Артеміди, мудрість та велич Гекати. Вона відображає три фази місяця та три етапи жіночого 
становлення: доньку, дружину та матір. Саме тому Тріада — один із найсильніших відьомських 
ковенів. Відьма-бар «Лиса Гора», як і більшість магічних шкіл, заснований саме такою тріадою — 
блондинкою, брюнеткою та рудою. Три такі різні жіночі енергії, поєднані у творчо-магічному 
пориві, ми відобразили у коктейлі «Тріада». Полунично-кокосовий смак з нотками кави 
триликого коктейлю — ідеальний для дівич-вечорів та зустрічей з подругами.

іночу магію завжди пов’язували із силою Місяця та трьома обличчями Великої 
Богині-Матері. Тріада поєднує ніжність та легкість Селени, силу та відчайдушністьж
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Склад: (200 ml)

Карта «повітря» 

Огірковий фреш, джин,
просеко, цукровий сироп,
содова

Значення 
для ворожіння:

Туз мечів
Натхнення
Ентузіазм
Творчість
Енергетичний потенціал

Легенда:

овітря — стихія інтелекту, королівство думок та творчості. У магічному сенсі повітря 
чисте, але хаотичне. Це чиста візуалізація, а отже потужний інструмент намірів 

та починань. Повітря відкриває нові психологічні здібності, керує мандрами та пошуками, 
допомагає у навчанні та викриває брехню. Це чоловічий елемент, він сухий, нестриманий 
та активний. Його напрямок — схід, колір — жовтий, пора року —  весна.
Повітря керує магією чотирьох вітрів, намірів та візуалізацій. Ця стихія допомагає очистити 
свідомість.

П
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Склад: (200 ml)

Карта «вогонь» 

Апероль, грейпфрутовий фреш,
гренадін, просеко, лавандовий квіт

Значення 
для ворожіння:

Туз жезлів
Сила
Енергія
Сексуальність
Войовничість
Влада
Очищення

Легенда:

огонь — це стихія змін, трансформації, бажань та пристрасті. У певному сенсі, вогонь 
містить у собі всю магію, адже основа будь-якої магії — це вогонь трансформації. 

Вогонь, водночас, — духовна і матеріальна стихія. З одного боку він символізує сексуальність, 
пристрасть та творчість, з іншого — іскру духовного начала у всьому живому.
Ритуали вогню — це ритуали енергії, влади, сексу, зцілення, очищення, руйнації та розвитку.
Вогонь — це чоловіча стихія, його напрямок — південь, колір — червоний, а пора року — 
літо.
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Склад: (200 ml)

Карта «вода» 

Блю курасао, просеко, Ангостура,
фреш лайма, содова

Значення 
для ворожіння:

Туз кубків
Любов
Народження
Щастя
Закоханість
Емоції
Дар

Легенда:

ода — стихія емоцій, підсвідомості та чистої любові, енергія життя та смерті водночас. 
Як вода ніколи не зупиняється і завжди прагне до трансформації та змін, так і наші  

емоції переходять зі стану у стан. Вона — основа життя, а тому сама по собі сповнена чистої 
магії. Магія води застосовується для дружби, любові, насолоди, очищення, відпочинку 
та зцілення. Вода — це жіноча стихія, її колір — синій, напрямок — захід, а пора року — 
осінь. Її магія пов'язана із дзеркалами, морем, туманом та дощем.

в
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Склад: (200 ml)

Карта «земля» 

Єгер, гренадін, апельсиновий фреш,
просеко

Значення 
для ворожіння:

Туз пентаклів
Багатство
Материнство
Щастя
Золото

Легенда:

емля — основа усіх стихій. Цей першоелемент  — найближчий людству, адже Земля є
нашим домом. Земля — це достаток, багатство та плодючість. Як найматеріальніша 

зі стихій,  в магічному сенсі Земля відповідає за ритуали та заговори, пов'язані із бізнесом, 
грошима, роботою, процвітанням та плодючістю.
Земля — це жіноча стихія. Її напрямок — північ, колір — зелений, пора року — зима. Вона 
керує магією каменів та дерев, малюнків та вузлів.
Матінка Земля виступає як праобраз Великої Богині-Матері. Тому вона дає силу та захист 
усім своїм донькам - відьмам. 

з

—
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Склад: (175 ml)

Карта «чорна кішка» 

Джек Деніелз Хані, молоко,
морозиво, калуа

Значення 
для ворожіння:

Аркан — Двійка пентаклів
Гра
Хаотичність 
Спонтанність
Грайливість
Байдужість
Веселість

Радість 
Джокер
Посередник між світами

Легенда:

орна кішка — улюблений фамільяр Київських відьом. Вона священна і нескорена, 
як і сама відьма. Її остерігаються і бояться, її шанують і у неї вчаться. 

У стародавньому Єгипті кішку вважали священною, втіленням богині Бастет або Пашт, матері 
відьом. Вважали, що кішка існує одразу у всіх вимірах і тому у неї 9 життів, вона може бачити 
приховане і потойбічне, відчувати думки та прагнення людей. Аби задобрити чорну кішку ми 
налили в її келих молока. В цьому коктейлі поєдналися протилежні світи: лід морозива 
та рідкий вогонь хмільного меду. Кажуть, що кішки ходять самі по собі, але відьмам вони 
завжди приносять удачу, особливо чорні кішки.

ч

—
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Склад: (300 ml)

Очі відьми

Зелений абсент, грейпфрутовий 
спотикач, тонік, м'ята, меліса

Значення 
для ворожіння:

Королева мечів
Індивідуальність 
Незалежність 
Мудрість
Сила духу
Шарм
Вибагливість

Легенда:
іцний коктейль від київського виробника авторського абсенту «Зеленої відьми». Завдяки 
цьому напою бажана жінка бачить тебе іншими очима. У XIX столітті абсент називали 

«Зелена фея» — фея уособлювала диво, магію і жіночу красу. Чоловіки того часу вважали, що абсент 
підсилює статевий потяг і допомагає спокушати жінок. Полин, вона ж биліця, билина — головна 
складова абсенту. Київські відьми застосовували полин у приворотних обрядах і зіллях — щоб 
життя без чаклунки у обранця «гірше полину» було. Латинська назва полину — Artemisia — трава 
здоров'я — було дано на честь Артеміди — богині полювання, Місяця, родючості, народження 
дітей і лікування. Артеміда була покровителькою породіль і перша застосувала полин як засіб для 
полегшення пологів. Тому коктейль можна пити тим, хто мріє про дитину. 
Але ні в якому разі вагітним!)

М
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АВТОР КОКТЕЙЛЬНИХ КАРТ:

Альона Райда, художниця-чарівниця, рунолог, езотерик. 
Художник проекту «Пантеон Слов’янських Богів», авторських колод карт «Послання 
Слов’янських Богів», «Таро», «Символи-Обереги», Рунічних карт, метафоричних карт 
«6 почуття». 

АВТОР ЛЕГЕНД ДО КОКТЕЙЛІВ:

Алла Козакова, співзасновниця відьма-бару «Лиса Гора»

АВТОРИ КОКТЕЙЛЕЙ:

Павло Папка та Андрій Гоменюк

ДИЗАЙНЕР: 

Ірина Головльова
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